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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Questionamento Pregão Eletrônico nº 89/2015DICOA/DEALF/CBMDF 
2 mensagens

Valéria Estevão <valeriaestevao@hotmail.com> 5 de maio de 2016 22:14
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>, "jsanchez@cbc.com.br"
<jsanchez@cbc.com.br>, Valeria Estevao <vestevao@cbc.com.br>

AO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

 

REF. Pregão Eletrônico nº 89/2015‐DICOA/DEALF/CBMDF

 
A empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC, estabelecida em Ribeirão Pires, Estado de São
Paulo, na Avenida Humberto de Campos, 3.220, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.494.031/0001‐63, vem,
mui respeitosamente, preocupada com a sa褁踀sfação das necessidades desta Administração apresentar as
suas RAZÕES DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, pelos mo褁踀vos abaixo expostos:
 

1º Ponto: Prazo de entrega

No item 8 do Anexo I ‐ Termo de Referência é informado que o prazo de entre para os coletes balís褁踀cos é
de no máximo 30 (trinta) dias do recebimento da Nota de empenho ou assinatura do contrato.
 
Esclarecemos que o colete balís褁踀co é um produto diferenciado para cada Órgão, pois cada cliente possui
sua própria especificação técnica, como área, peso, brasões, cores, gravações etc., e por esse mo褁踀vo não
existe possibilidade das empresas manterem estoque.
 
Outro ponto que implica no prazo de entrega é que o objeto da licitação trata‐se de produto controlado de
acordo com o Decreto 3.665/2000 e a entrega depende de autorização de aquisição emi褁踀da pelo Exército
Brasileiro, por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, que deverá ser solicitada pelo
cliente.
 
Portanto,  para  que  a  empresa  possa  produzir  os  coletes  é  necessário  ter  em  seu  poder  o  contrato,
empenho e a autorização do Exército Brasileiro.
 
Além disso,  a matéria‐prima u褁踀lizada  na  confecção dos  painéis  balís褁踀cos  é  importada,  o  que demanda
maior tempo para entrega.
 
Diante dessa situação, solicitamos a Vossas Senhorias a alteração do prazo da entrega para 60 (sessenta)
dias,  contados  da  data  do  recebimento  do  empenho,  contrato  e  autorização  do  Exército,  devendo
prevalecer à contagem do prazo de entrega a par褁踀r da data do úl褁踀mo documento recebido pela empresa.
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2º Ponto: Treinamento

 No subitem 4.3 do Anexo I ‐ Termo de Referência é informado que a contratada deverá
providenciar no prazo de 10 dias após a entrega do material ao CBMDF a qualificação de
uso/configuração do equipamento entregue, com um mínimo de 8 horas/aula para 1 militar
indicado pelo CBMDF.

 Ocorre que o colete balís褁踀co é um produto de fácil u褁踀lização, não sendo necessárias 08 horas de
aula para o treinamento.

 Diante desta situação, solicitamos a Vossas Senhorias a revisão da solicitação de 08 horas
treinamento, ou informem mais detalhes sobre o treinamento desejado.

 
3º Ponto: Desenho dimensões colete
 
No Anexo  I – Termo de referência é  informado que as “dimensões dos painéis balís褁踀cos têm que cobrir
toda  a  área  vital  compreendida  acima  da  cintura  e  abaixo  do  pescoço  (tórax,  costas,  abdômen  e
parcialmente nas laterais do tronco).”
 
Entretanto,  não  é  a  presentado  o  desenho  com  as  referidas  dimensões  dos  painéis  balís褁踀cos  e  as
tolerâncias admi褁踀das.
 
Ocorre que o desenho de dimensões dos painéis é fundamental para que todos os  licitantes ofertem os
produtos com a mesma área de proteção e dimensões.
 
Deste modo,  solicitamos que  seja  incluído o desenho de dimensões dos painéis balís褁踀cos desejados,  já
com as tolerâncias admi褁踀das.
 
4º Ponto: Cor da capa externa Ostensiva
 
Na especificação apresentada para a capa externa dissimulada é informada que a cor desejada é branca,
entretanto para a capa ostensiva não consta a informação sobre a cor desta.
 
Deste modo,  solicitamos a Vossas  Senhorias que  informem a  cor desejada para a  capa externa para os
coletes ostensivos.
 
5º Ponto: Embalagem
 
No anexo II– Minuta do contrato é informado que:
 

‐ As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do
produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).
‐ As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote,
data de fabricação e prazo de validade.

  
Ocorre que os  coletes balís褁踀cos  são  fornecidos embalados em um envoltório plás褁踀co por  colete e este
acondicionado em caixas  cole褁踀vas  com no máximo 10  coletes devidamente  iden褁踀ficados, ou em caixas
individuais.
 
Diante desta  situação,  solicitamos a Vossas Senhorias que esclareçam se o modo de embalagem citado
acima atende ao solicitado por Vossas Senhorias.

ISTO POSTO,  é  a  presente  para  requerer  se  digne  essa  Colenda  Comissão  de  deferir  o  pedido
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solicitado para resguardo do direito de par褁踀ciparmos do certame.

Atenciosamente,
 
Valéria Estevão
 
Gestão de Negócios Ins褁踀tucionais
 
CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos
Telefone: +55 11 21398290
Fax: +55 11 21398340 
E‐mail: vestevao@cbc.com.br
Site: www.cbc.com.br
 

 

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 6 de maio de 2016 14:51
Para: Valéria Estevão <valeriaestevao@hotmail.com>

Será encaminhado o pleito ao setor técnico para análise e posicionamento.

Cordialmente

Major Roberto
[Texto das mensagens anteriores oculto]

tel:%2B55%2011%202139-8290
tel:%2B55%2011%202139-8340
mailto:vestevao@cbc.com.br
http://www.cbc.com.br/
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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

ESCLARECIMENTOS AO P.E 89/2015  DICOADEALFCBMDF. 
3 mensagens

Célia da Conceição  Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br> 4 de maio de 2016 08:46
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>
Cc: Paula Tomasini  Licitações <paula.tomasini@grupoinbra.com.br>, Lorayne Oliveira  Licitações
<lorayne.oliveira@grupoinbra.com.br>

Ao

 

CORPO  DE  BOMBEIROS MILITAR  DO  DISTRITO  FEDERAL  DEPARTAMENTO  DE
ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES.

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 89/2015–DICOA/DEALF/CBMDF

PROCESSO No: 00053‐SEI052233/2015

 

Prezados,

Bom dia!

 

A  empresa  INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE
SEGURANÇA  LTDA.,  com  sede  na  Avenida  Papa  João  XXIII,  nº  4925  –  Bairro
Sertãozinho  Cidade Mauá  Estado São Paulo – CEP: 09370800, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 12.887.936/000165, vem respeitosamente à presença de V. Sa. apresentar em
anexo ESCLARECIMENTOS AO EDITAL,  referente  ao Pregão Eletrônico  nº  89/2015,
com abertura prevista para 10/05/2016, com fulcro e prazo estabelecidos em EDITAL:

 

 

Aguardamos e agradecemos a atenção dispensada.

 

Cordialmente,
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Célia Conceição

Analista de Licitação

celia.conceicao@grupoinbra.com.br

Av. Papa João XXIII, 4947

Sertãozinho  CEP 09370  800

  Mauá  SP  Brasil

Tel/Fax.: + 55 11 2148.8600 –

Ramal: 317

 

"Esta  mensagem  pode  conter  informação  confidencial  e/ou
privilegiada.Caso  você  não  seja  o  destinatário  ou  a  pessoa  autorizada  a
receber esta mensagem, fica proibido usar, copiar, divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessa informação. Se você
recebeu  esta  mensagem  por  engano,  por  favor,  avise  imediatamente  o
remetente, respondendo ao email e em seguida apagueo. Agradecemos
sua cooperação".

 

 

 

ESCLARECIMENTOS AO P.E 89.2015. DICOADEALFCBMDF.pdf 
340K

Célia da Conceição  Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br> 5 de maio de 2016 14:34
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>
Cc: Paula Tomasini  Licitações <paula.tomasini@grupoinbra.com.br>

Prezados,

Boa tarde!

Estou tentando entrar em contato através dos telefones (61) 39013481
para obter confirmação do recebimento do email enviado em 04/05/2016,
mas não estou conseguindo poderia por gentileza confirmar o recebimento?

 

Obrigada.

 

Cordialmente,

mailto:celia.conceicao@grupoinbra.com.br
tel:%2B%2055%2011%202148.8600
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eaa4f2c24c&view=att&th=1547b996aeffd66d&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Célia Conceição

Analista de Licitação

celia.conceicao@grupoinbra.com.br

Av. Papa João XXIII, 4947

Sertãozinho  CEP 09370  800

  Mauá  SP  Brasil

Tel/Fax.: + 55 11 2148.8600 –

Ramal: 317

 

"Esta  mensagem  pode  conter  informação  confidencial  e/ou
privilegiada.Caso  você  não  seja  o  destinatário  ou  a  pessoa  autorizada  a
receber esta mensagem, fica proibido usar, copiar, divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessa informação. Se você
recebeu  esta  mensagem  por  engano,  por  favor,  avise  imediatamente  o
remetente, respondendo ao email e em seguida apagueo. Agradecemos
sua cooperação".

 

 

 

De: Célia da Conceição  Licitações 
Enviada em: quartafeira, 4 de maio de 2016 08:49
Para: 'impugnacoescbmdf@gmail.com'
Cc: Paula Tomasini  Licitações; Lorayne Oliveira  Licitações
Assunto: ESCLARECIMENTOS AO P.E 89/2015  DICOADEALFCBMDF.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ESCLARECIMENTOS AO P.E 89.2015. DICOADEALFCBMDF.pdf 
340K

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 6 de maio de 2016 14:52
Para: Célia da Conceição  Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br>

Será encaminhado o pleito ao setor técnico para análise e posicionamento.

Cordialmente

Major Roberto
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:celia.conceicao@grupoinbra.com.br
tel:%2B%2055%2011%202148.8600
mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eaa4f2c24c&view=att&th=15481fd490ebe93b&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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CBMDF_DICOA_COPLI/PREAP
 

CBMDF - Memorando n.º 128/2016 -
CBMDF_DICOA_COPLI/PREAP

Brasíl ia-DF, 06 de maio
de 2016

   
Assunto: Pedido de Esclarecimento ao Setor Técnico
Processo nº: SEI-053-034133/2016.
Referência: Pregão Eletrônico nº  89/2015/CBMDF Aquisição de coletes
balísticos do CBMDF.

 

Ao Senhor Cel. QOBM/Comb. Diretor de Materiais e Serviços,
 

Encaminho a Vossa Senhoria os pedidos de esclarecimentos
(0428265 e 0428270) do edital do processo em epígrafe (00053-
SEI052233/2015) apresentado pelas empresas  (Companhia Brasileira de
Cartuchos e Inbraterrestre Ind. e Comércio de Materiais de Segurança), dentro
do prazo previsto em edital. A empresa questiona especificação técnica do
termo de referência, anexo ao edital,  sendo necessário o posicionamento deste
Setor. Desta forma, solicito a deliberação para um posicionamento dentro da
maior brevidade possível.

Informo que o prazo legal para resposta oficial do CBMDF é de 24h.
Informo que a abertura do certame está mantida para o dia

10/05/2016.
 
Atenciosamente,

 
Pregoeiro do CBMDF

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO RASIA, Maj.
QOBM/Comb, matr. 1425149, Pregoeiro, em 06/05/2016, às 16:44,
conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado
no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 0428305 código CRC= A687DDF2.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=522704&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001292&infra_hash=051205839e1c1fd5eb182f946bfce9ef4c2db24f92ba43f8e371bff5088e4264
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=267954&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001292&infra_hash=c1884ea855da14101ad3ede8f457392644a3a7707e82e54ce36a29c1359807fc
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SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF - Fone
39013481

SEI-053-034133/2016 Doc. SEI/GDF 0428305
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CBMDF_DIMAT_SUBDIR
 

CBMDF - Despacho n.º 273/2016 - CBMDF_DIMAT_SUBDIR Brasília-DF, 06 de maio de 2016

 

Ao Senhor: Chefe da SEPEC/DIMAT,

 

Conhecimento e deliberações pertinentes. Atentar para o prazo de 24 horas.

 

Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR HERMÓGENES DE
MOURA, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1399988, Subdiretor de
Materiais e Serviços, em 06/05/2016, às 17:43, conforme art. 6º, do Decreto
n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 0428764 código CRC= 07804E8C.

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF - Fone

SEI-053-034133/2016 Doc. SEI/GDF 0428764
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL

CBMDF_ CEINT

CBMDF - Memorando n.º 105/2016 - CBMDF_
CEINT Brasíl ia-DF, 19 de maio de 2016

Assunto: Resposta a questionamento.
 
Ao Senhor Cel. QOBM/Comb. Diretor de Materiais e Serviços,
 
Em resposta ao questionamento sobre o Pregão Eletrônico nº

89/2015 DICOA/ DEALF/ CBMDF, feito pela Sra. Valéria Estevão da empresa
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC e pela empresa
INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA
LTDA, esclareço o seguinte:

1. Habil itação.
Para a condição de participação no certame, será obrigatória a

apresentação do título de registro ou certificado de registro, e do RETEX do
produto junto com os documentos de habil itação.

2. Prazo de entrega.
O prazo de entrega do produto pode ser alterado para 60 (sessenta)

dias, contados da data do recebimento do empenho, contrato e autorização do
Exército, devendo prevalecer a contagem do prazo de entrega a partir da data
do último documento recebido pela empresa.

3. Treinamento
Esta exigência pode ser dispensada.
4. Desenho das dimensões dos coletes.
O modelo e as dimensões desejadas, são apresentadas nas imagens

abaixo:
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5. Cor da capa externa Ostensiva
A capa externa para os coletes ostensivos deverá ser na cor preta.
6. Capa externa do Colete:
Modelo Ostensivo - Construção do tecido em algodão tipo terbrim,
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no modelo padrão SENASP.

Modelo Dissimulado - Construção do tecido em algodão tipo terbrim

7. Símbolo e Inscrição CBMDF.
Esta informação consta dos anexos l e l l  do Pedido de Aquisição de

Material nº 3 CEINT/ 2015, da forma que segue:
 

Anexo l
 

Na parte frontal, à altura do peito, será bordado, do lado esquerdo o
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brasão do CBMDF.

 

Brasão do CBMDF

Composto por uma figura geométrica (escudo medieval) na cor
vermelha, circundada por um friso prateado e na parte central uma estrela de
cinco pontas, na cor amarelo-ouro, em alto relevo. Por trás do escudo, na
posição central e vertical, existe um archote na cor marrom-madeira de onde
parte uma figura simbolizando as chamas, na cor laranja-fogo. O friso horizontal
localizado na parte superior do archote é na cor vermelha. Sob o archote
cruzam-se duas machadinhas com cabos na cor marrom-madeira e extremidade
metálica na cor prata. Na parte de baixo da insígnia-base, destaca-se uma
mangueira prateada, que circunda a parte inferior do archote e das
machadinhas. A mangueira tem nas extremidades dois esguichos agulheta na
cor amarelo ouro.

 
Anexo II
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O nome CBMDF será bordado na parte dorsal, em fonte arial, de cor
prata, centralizado entre as l inhas imaginárias a 10 cm do final da gola,
conforme especificações abaixo.

 

8. Etiquetas
Etiqueta do painel balístico
A etiqueta do painel balístico conterá os seguintes dados:
a) nome, logomarca e identificação do fabricante (inclusive Código

do Fabricante e CNPJ);
b) nível de proteção do colete;
c) alerta ao usuário para verificar o tipo de proteção fornecida pelo

painel balístico;
d) tamanho;
e) data de fabricação;
f) número do lote;
g) designação de modelo ou esti lo que identifique e diferencie o

painel para os fins a que foi fabricado;
h) expressão “superfície de impacto” ou “superfície vestida”; i)

certificado de concordância com a NIJ Standard 0101.04; e
j) validade.
 
Etiqueta do Colete.
A etiqueta do colete, fixada na capa, conterá os seguintes dados:
a) nome, logomarca e identificação do fabricante (inclusive Código

do Fabricante e CNPJ);
b) declaração informando ao usuário: a necessidade de verificar os

painéis balísticos para determinar o tipo de proteção fornecida; e que a capa do
colete não oferece proteção balística sem que os painéis tenham sido nela
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inseridos;
c) tamanho;
d) data de fabricação;
e) designação de modelo ou esti lo que identifique ou diferencie o

painel para os fins a que foi fabricado;
f) instruções de manuseio para o material balístico;�
g) certificado de concordância com a NIJ Standard 0101.04;�
h) data l imite da validade;�
i) material de fabricação;�
j) NEE; e�
l) código de barra que identifique o nível de proteção, o tamanho e

nº de série.
9. Garantia.
A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no

mínimo 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de aceitação do objeto,
tanto para painel balístico, quanto para as capas externas e quaisquer defeitos
de fabricação ou matéria prima.

10. Embalagem.
Os coletes balísticos deverão ser fornecidos embalados em um

envoltório plástico por colete e este acondicionado em caixas coletivas com no
máximo 10 coletes devidamente identificados, ou em caixas individuais.

 

 

Atenciosamente,

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DOMINGOS MARCIO FERREIRA DA
SILVA, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400077, Chefe do CEINT_CBMDF,
em 23/05/2016, às 17:40, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de
Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-
feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 0449223 código CRC= ACC4852F.

SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 -
DF - Fone

SEI-053-034133/2016 Doc. SEI/GDF 0449223
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Ao 

 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 89/2015–DICOA/DEALF/CBMDF 

PROCESSO No: 00053-SEI052233/2015  

 

Prezados, 

 

A empresa INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA 

LTDA., com sede na Avenida Papa João XXIII, nº 4925 – Bairro Sertãozinho - Cidade 

Mauá - Estado São Paulo – CEP: 09370-800, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

12.887.936/0001-65, vem respeitosamente à presença de V. Sa. apresentar em anexo 

ESCLARECIMENTOS AO EDITAL, referente ao Pregão Eletrônico nº 89/2015, com 

abertura prevista para 10/05/2016, com fulcro e prazo estabelecidos em EDITAL: 

 

 

1) DA HABILITAÇÃO: 

 

Na relação de documentos de habilitação não consta a obrigatoriedade de 

apresentação do Título de Registro ou Certificado de Registro, e do RETEX do 

produto ofertado junto com os documentos de habilitação; contudo, 

entendemos que estes documentos devem ser exigidos como condição de 

participação no certame, porque se trata de documentos exigidos pela 

legislação de produtos controlados, especificamente pelo art. 30 da Portaria n° 

is - D LOG, de 19 de dezembro de 2006, emitida pelo Exército Brasileiro, a 

saber:  

 

"Art. 30. Ao participarem de licitações que envolvam produtos controlados pelo 

Exército, as pessoas jurídicas deverão apresentar o correspondente Título de 

Registro (TR) ou Certificado de Registro (CR), pelo Exército, o ReTEX do produto 

ofertado e a apostila do mesmo". 

 

Se não for desta forma, abre-se a possibilidade de fornecedores que não 

possuem tais documentos poderem participar e tumultuar o procedimento do 

pregão, causando prejuízo ao órgão bem como aos licitantes. 
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Podemos entender que estes documentos serão solicitados do licitante 

vencedor, mesmo não constando tal exigência em edital, atendendo a 

legislação vigente? 

 

 

2) PAINÉIS BALÍSTICOS:  

 

Em nenhum momento foi evidenciado em edital, a existência dos dimensionais 

dos painéis balísticos e das capas externas para os itens, para elaboração dos 

mesmos. Estas informações são importantes para formulação dos preços e na 

entrega dos produtos para que o setor de recebimento do órgão  requisitante 

posso conferir cada item com os dimensionais  solicitados, em edital, mantendo 

assim o padrão já utilizado por este órgão. Sendo assim, se torna imprescindível 

a disponibilização destas informações para viabilizar a participação dos 

licitantes com segurança. 

 

 
 

Segue acima desenho de painel como sugestão.  

Podemos adotar o modelo indicado por está empresa? 

 

 

3) SÍMBOLO E INSCRIÇÃO CBMDF: 
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Não foi informado em edital a arte, o dimensional do símbolo/inscrição e o tipo 

de aplicação a ser adotada (bordado ou serigrafia). 

 

 

Solicitamos por gentileza o envio da arte, dos dimensionais e o tipo de 

aplicação a ser realizado. 

 

 

4) ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL – COLETE MODELO OSTENSIVO E 

DISSIMULADO: 

 

“Capa externa confeccionada com tecido de alta resistência a tração e várias 

lavagens, composição de 67% poliéster e 33% algodão, com símbolo do CBMDF 

na parte frontal e na parte dorsal a inscrição “CBMDF”, formato dos 

compartimentos dos painéis balísticos em envelopes, com opções de 

regulagem por meio de velcros de alta aderência nos ombros, suas laterais e 

nos fechamentos dos compartimentos internos;”. 

 

a) Em edital é informado apenas a composição do tecido da capa externa (67% 

POLIÉSTER 33% ALGODÃO), solicitamos que seja informado por gentileza 

qual a construção desejada (Ex: RIP STOP, TERBRIM). Para o colete modelo 

dissimulado, sugerimos a construção do tecido em algodão tipo terbrim, 

devido maior conforto e melhor disfarce ao colete. 

 

b) Qual a cor da capa do colete ostensivo (pantone)? 

 

 

5) REGULAGEM DAS CAPAS OSTENSIVO E DISSIMULADA:  

 

“Formato dos compartimentos dos painéis balísticos em envelopes, com 

opções de regulagem por meio de velcros de alta aderência nos ombros, suas 

laterais e nos fechamentos dos compartimentos internos;”. 

  

Para a construção das capas necessitamos de maiores detalhes, na falta de tais 

detalhes, podemos adotar para o modelo ostensivo a capa padrão modelo 

SENASP, conforme modelo abaixo? 

 



CBMDF - Email Anexo ao Pedido de Esclarecimento Inbraterrestre (0449974)         SEI SEI-053-034133/2016 / pg. 19

 

 
 

a) Para o colete dissimulado podemos adotar modelo apresentado abaixo? 

 

 
 

 

6) ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO COLETE: 

 

 Em analise ao edital não encontramos as informações que deverão constar 

nas etiquetas das capas e nos painéis balísticos. 

 

Podemos entender que a etiqueta será de acordo com a norma a norma NIJ 

0101.04 e portaria 18 de acordo com a legislação vigente para colete? 

 

 

7) EMBALAGEM: 

 

Em analise ao edital não encontramos informações de como os coletes 

deverão ser embalados. 
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Podemos embalar os coletes individualmente em saco plástico e 

posteriormente em caixas de papelão em uma quantidade máxima de 6 

coletes por caixa? 

 

 

8) GARANTIA: 

 

“A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no mínimo 60 

(sessenta) meses, contados a partir da data de aceitação do objeto, de acordo 

com as normas vigentes, pelo qual se obriga independentemente de ser ou não 

o fabricante do produto, a efetuar a qualquer tempo, substituições de todas as 

unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as 

especificações fornecidas, bem como as manutenções preventivas e corretivas 

sempre que se fizer necessário, sem ônus para o CBMDF. Durante o período de 

garantia os equipamentos deverão ser contemplados com a troca de peças, 

periféricos e consumíveis sempre que houver a necessidade, sempre que 

indicado por técnico especializado”. 

 

Entendemos que a garantia citada em edital corresponde apenas ao painel 

balístico. Qual o prazo de garantia para capas externas e quaisquer defeitos de 

fabricação ou matéria prima? 

 

 

Mauá, 04 de maio de 2016. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA 

CNPJ: 12.887.936/0001-65. 



CBMDF - Memorando 547 (0456788)         SEI SEI-053-034133/2016 / pg. 21

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL

CBMDF_DIMAT_SEPEC

CBMDF - Memorando n.º 547/2016 -
 CBMDF_DIMAT_SEPEC Brasíl ia-DF, 24 de maio de 2016

REF. PROCESSO nº SEI-053-034133/2016
 
Para: o Maj. QOBM/Comb. Presidente da COPLI/DICOA.

 

Em atenção ao Memorando n.º 128/2016 - COPLI (0428305),
referente aos pedidos de esclarecimento de empresas com relação à aquisição
de coletes balísticos, retorno-vos o presente processo com os devidos
esclarecimentos por parte do setor técnico, constantes no Memorando n.º
105/2016 - CEINT (0449223).

 
 

Atenciosamente,

 

Rafael Fernandes Conti - Maj. QOBM/Comb.
SEPEC/DIMAT
Matr. 1400207

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL FERNANDES CONT I, Maj.
QOBM/Comb, matr. 1400207, Bombeiro Militar, em 24/05/2016, às
15:24, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 0456788 código CRC= 046B3E1B.

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF - Fone

SEI-053-034133/2016 Doc. SEI/GDF 0456788
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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Questionamento Pregão Eletrônico nº 89/2015DICOA/DEALF/CBMDF 
4 mensagens

Valéria Estevão <valeriaestevao@hotmail.com> 5 de maio de 2016 22:14
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>, "jsanchez@cbc.com.br"
<jsanchez@cbc.com.br>, Valeria Estevao <vestevao@cbc.com.br>

AO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

 

REF. Pregão Eletrônico nº 89/2015‐DICOA/DEALF/CBMDF

 
A empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC, estabelecida em Ribeirão Pires, Estado de São
Paulo, na Avenida Humberto de Campos, 3.220, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.494.031/0001‐63, vem,
mui respeitosamente, preocupada com a saΆsfação das necessidades desta Administração apresentar as
suas RAZÕES DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, pelos moΆvos abaixo expostos:
 

1º Ponto: Prazo de entrega

No item 8 do Anexo I ‐ Termo de Referência é informado que o prazo de entre para os coletes balísΆcos é
de no máximo 30 (trinta) dias do recebimento da Nota de empenho ou assinatura do contrato.
 
Esclarecemos que o colete balísΆco é um produto diferenciado para cada Órgão, pois cada cliente possui
sua própria especificação técnica, como área, peso, brasões, cores, gravações etc., e por esse moΆvo não
existe possibilidade das empresas manterem estoque.
 
Outro ponto que implica no prazo de entrega é que o objeto da licitação trata‐se de produto controlado de
acordo com o Decreto 3.665/2000 e a entrega depende de autorização de aquisição emiΆda pelo Exército
Brasileiro, por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, que deverá ser solicitada pelo
cliente.
 
Portanto,  para  que  a  empresa  possa  produzir  os  coletes  é  necessário  ter  em  seu  poder  o  contrato,
empenho e a autorização do Exército Brasileiro.
 
Além disso,  a matéria‐prima uΆlizada  na  confecção dos  painéis  balísΆcos  é  importada,  o  que demanda
maior tempo para entrega.
 
Diante dessa situação, solicitamos a Vossas Senhorias a alteração do prazo da entrega para 60 (sessenta)
dias,  contados  da  data  do  recebimento  do  empenho,  contrato  e  autorização  do  Exército,  devendo
prevalecer à contagem do prazo de entrega a parΆr da data do úlΆmo documento recebido pela empresa.
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2º Ponto: Treinamento

 No subitem 4.3 do Anexo I ‐ Termo de Referência é informado que a contratada deverá
providenciar no prazo de 10 dias após a entrega do material ao CBMDF a qualificação de
uso/configuração do equipamento entregue, com um mínimo de 8 horas/aula para 1 militar
indicado pelo CBMDF.

 Ocorre que o colete balísΆco é um produto de fácil uΆlização, não sendo necessárias 08 horas de
aula para o treinamento.

 Diante desta situação, solicitamos a Vossas Senhorias a revisão da solicitação de 08 horas
treinamento, ou informem mais detalhes sobre o treinamento desejado.

 
3º Ponto: Desenho dimensões colete
 
No Anexo  I – Termo de referência é  informado que as “dimensões dos painéis balísΆcos têm que cobrir
toda  a  área  vital  compreendida  acima  da  cintura  e  abaixo  do  pescoço  (tórax,  costas,  abdômen  e
parcialmente nas laterais do tronco).”
 
Entretanto,  não  é  a  presentado  o  desenho  com  as  referidas  dimensões  dos  painéis  balísΆcos  e  as
tolerâncias admiΆdas.
 
Ocorre que o desenho de dimensões dos painéis é fundamental para que todos os  licitantes ofertem os
produtos com a mesma área de proteção e dimensões.
 
Deste modo,  solicitamos que  seja  incluído o desenho de dimensões dos painéis balísΆcos desejados,  já
com as tolerâncias admiΆdas.
 
4º Ponto: Cor da capa externa Ostensiva
 
Na especificação apresentada para a capa externa dissimulada é informada que a cor desejada é branca,
entretanto para a capa ostensiva não consta a informação sobre a cor desta.
 
Deste modo,  solicitamos a Vossas  Senhorias que  informem a  cor desejada para a  capa externa para os
coletes ostensivos.
 
5º Ponto: Embalagem
 
No anexo II– Minuta do contrato é informado que:
 

‐ As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do
produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).
‐ As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote,
data de fabricação e prazo de validade.

  
Ocorre que os  coletes balísΆcos  são  fornecidos embalados em um envoltório plásΆco por  colete e este
acondicionado em caixas  coleΆvas  com no máximo 10  coletes devidamente  idenΆficados, ou em caixas
individuais.
 
Diante desta  situação,  solicitamos a Vossas Senhorias que esclareçam se o modo de embalagem citado
acima atende ao solicitado por Vossas Senhorias.

ISTO POSTO,  é  a  presente  para  requerer  se  digne  essa  Colenda  Comissão  de  deferir  o  pedido
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solicitado para resguardo do direito de parΆciparmos do certame.

Atenciosamente,
 
Valéria Estevão
 
Gestão de Negócios InsΆtucionais
 
CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos
Telefone: +55 11 21398290
Fax: +55 11 21398340 
E‐mail: vestevao@cbc.com.br
Site: www.cbc.com.br
 

 

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 6 de maio de 2016 14:51
Para: Valéria Estevão <valeriaestevao@hotmail.com>

Será encaminhado o pleito ao setor técnico para análise e posicionamento.

Cordialmente

Major Roberto
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Valeria Estevão <vestevao@cbc.com.br> 9 de maio de 2016 07:45
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Bom dia.

 

Confirmo o recebimento do e‐mail e agradeço a atenção.

 

Atenciosamente,

 

Valéria Estevão

 

Gestão de Negócios Institucionais

 

CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos

Telefone: +55 11 21398290

Fax: +55 11 21398340 

tel:%2B55%2011%202139-8290
tel:%2B55%2011%202139-8340
mailto:vestevao@cbc.com.br
http://www.cbc.com.br/
tel:%2B55%2011%202139-8290
tel:%2B55%2011%202139-8340
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Email: vestevao@cbc.com.br

Site: www.cbc.com.br

 

 

De: Valéria Estevão [mailto:valeriaestevao@hotmail.com] 
Enviada em: sextafeira, 6 de maio de 2016 18:19
Para: Valeria Estevão
Assunto: Fwd: Re: Questionamento Pregão Eletrônico nº 89/2015DICOA/DEALF/CBMDF

 

 Mensagem encaminhada 
De: CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>
Data: 6 de mai de 2016 2:51 PM
Assunto: Re: Questionamento Pregão Eletrônico nº 89/2015DICOA/DEALF/CBMDF
Para: Valéria Estevão <valeriaestevao@hotmail.com> 
Cc: 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 24 de maio de 2016 17:09
Para: Valeria Estevão <vestevao@cbc.com.br>

Boa tarde senhor Representante,Segue em anexo a resposta dada pela Diretoria de Materiais e Serviços
acerca do pleito elencado via Memorando 547 nº de protocolo (0456788) e seus anexo o Memorando 105 nº
de protocolo (0449223). Destaco que o certame permanece suspenso, e futuramente será publicada nova
data de abertura do certame, constando as devidas adequações no termo de referência.

Cordialmente,
Major Rasia  Pregoeiro do CBMDF
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SEI_SEI_053_034133_2016.pdf
560K
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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

ESCLARECIMENTOS AO P.E 89/2015  DICOADEALFCBMDF. 
5 mensagens

Célia da Conceição  Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br> 4 de maio de 2016 08:46
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>
Cc: Paula Tomasini  Licitações <paula.tomasini@grupoinbra.com.br>, Lorayne Oliveira  Licitações
<lorayne.oliveira@grupoinbra.com.br>

Ao

 

CORPO  DE  BOMBEIROS MILITAR  DO  DISTRITO  FEDERAL  DEPARTAMENTO  DE
ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES.

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 89/2015–DICOA/DEALF/CBMDF

PROCESSO No: 00053‐SEI052233/2015

 

Prezados,

Bom dia!

 

A  empresa  INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE
SEGURANÇA  LTDA.,  com  sede  na  Avenida  Papa  João  XXIII,  nº  4925  –  Bairro
Sertãozinho  Cidade Mauá  Estado São Paulo – CEP: 09370800, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 12.887.936/000165, vem respeitosamente à presença de V. Sa. apresentar em
anexo ESCLARECIMENTOS AO EDITAL,  referente  ao Pregão Eletrônico  nº  89/2015,
com abertura prevista para 10/05/2016, com fulcro e prazo estabelecidos em EDITAL:

 

 

Aguardamos e agradecemos a atenção dispensada.

 

Cordialmente,
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Célia Conceição

Analista de Licitação

celia.conceicao@grupoinbra.com.br

Av. Papa João XXIII, 4947

Sertãozinho  CEP 09370  800

  Mauá  SP  Brasil

Tel/Fax.: + 55 11 2148.8600 –

Ramal: 317

 

"Esta  mensagem  pode  conter  informação  confidencial  e/ou
privilegiada.Caso  você  não  seja  o  destinatário  ou  a  pessoa  autorizada  a
receber esta mensagem, fica proibido usar, copiar, divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessa informação. Se você
recebeu  esta  mensagem  por  engano,  por  favor,  avise  imediatamente  o
remetente, respondendo ao email e em seguida apagueo. Agradecemos
sua cooperação".

 

 

 

ESCLARECIMENTOS AO P.E 89.2015. DICOADEALFCBMDF.pdf 
340K

Célia da Conceição  Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br> 5 de maio de 2016 14:34
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>
Cc: Paula Tomasini  Licitações <paula.tomasini@grupoinbra.com.br>

Prezados,

Boa tarde!

Estou tentando entrar em contato através dos telefones (61) 39013481
para obter confirmação do recebimento do email enviado em 04/05/2016,
mas não estou conseguindo poderia por gentileza confirmar o recebimento?

 

Obrigada.

 

Cordialmente,

mailto:celia.conceicao@grupoinbra.com.br
tel:%2B%2055%2011%202148.8600
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eaa4f2c24c&view=att&th=1547b996aeffd66d&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Célia Conceição

Analista de Licitação

celia.conceicao@grupoinbra.com.br

Av. Papa João XXIII, 4947

Sertãozinho  CEP 09370  800

  Mauá  SP  Brasil

Tel/Fax.: + 55 11 2148.8600 –

Ramal: 317

 

"Esta  mensagem  pode  conter  informação  confidencial  e/ou
privilegiada.Caso  você  não  seja  o  destinatário  ou  a  pessoa  autorizada  a
receber esta mensagem, fica proibido usar, copiar, divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessa informação. Se você
recebeu  esta  mensagem  por  engano,  por  favor,  avise  imediatamente  o
remetente, respondendo ao email e em seguida apagueo. Agradecemos
sua cooperação".

 

 

 

De: Célia da Conceição  Licitações 
Enviada em: quartafeira, 4 de maio de 2016 08:49
Para: 'impugnacoescbmdf@gmail.com'
Cc: Paula Tomasini  Licitações; Lorayne Oliveira  Licitações
Assunto: ESCLARECIMENTOS AO P.E 89/2015  DICOADEALFCBMDF.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ESCLARECIMENTOS AO P.E 89.2015. DICOADEALFCBMDF.pdf 
340K

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 6 de maio de 2016 14:52
Para: Célia da Conceição  Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br>

Será encaminhado o pleito ao setor técnico para análise e posicionamento.

Cordialmente

Major Roberto
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 10 de maio de 2016 13:22

mailto:celia.conceicao@grupoinbra.com.br
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mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com
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Para: Célia da Conceição  Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br>

Senhor Licitante o pedido de Esclarecimento foi acatado pelo setor técnico, sendo necessário ajustar o TR
isto posto informo que o PE 89/2015 está suspenso.

Cordialmente

Major Rodrigo RASIA.

Pregoeiro do CBMDF
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 24 de maio de 2016 17:16
Para: Célia da Conceição  Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br>

Boa tarde senhor Representante,Segue em anexo a resposta dada pela Diretoria de Materiais e Serviços
acerca do pleito elencado via Memorando 547 nº de protocolo (0456788) e seus anexo o Memorando 105 nº
de protocolo (0449223). Destaco que o certame permanece suspenso, e futuramente será publicada nova
data de abertura do certame, constando as devidas adequações no termo de referência.

Cordialmente,
Major Rasia  Pregoeiro do CBMDF
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SEI_SEI_053_034133_2016.pdf
560K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eaa4f2c24c&view=att&th=154e469185e581f2&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_iolvtfn60&safe=1&zw


CBMDF - Memorando 149 (0457791)         SEI SEI-053-034133/2016 / pg. 30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL

CBMDF_DICOA_COPLI/PREAP

CBMDF - Memorando n.º 149/2016 -
 CBMDF_DICOA_COPLI/PREAP Brasíl ia-DF, 24 de maio de 2016

   
Tendo em vista terem sidos respondidas todos os esclarecimentos

referentes ao Pregão 89/2015 dou fim ao presente certame visto ter se
encerrado o objeto do processo SEI-053-034133/2016. 

Isto posto o presente processo será anexado ao processo
licitatório 00053-SEI052233/2015 que trata do PE 89/2015.

Atenciosamente,
 

Rodrigo RASIA – Maj. QOBM/Comb.
Pregoeiro do Pregão 03/2016

Matr. 1425149

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO RASIA, Maj.
QOBM/Comb, matr. 1425149, Pregoeiro, em 24/05/2016, às 17:23,
conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado
no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 0457791 código CRC= BE47B572.

SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF - Fone 39013481

SEI-053-034133/2016 Doc. SEI/GDF 0457791
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